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Region Värmlands revisorer

Svar på revisionsrapport om Granskning av medicinsk teknik
Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.
Den sammantagna bedömningen i revisorernas granskning är att
regionstyrelsen i all väsentlighet säkerställer att regionen har
ändamålsenliga kvalitetssystem, rutiner, instruktioner och kompetens för att
handha medicintekniska produkter på ett för patienterna säkert sätt, men att
det finns vissa brister/utvecklingsområden. En utveckling har skett sedan
tidigare granskning, men flera av rekommendationerna är inte fullt
genomförda.
Arbetet med processorientering inom enheten Medicinsk teknik och
därigenom efterlevnad av socialstyrelsens riktlinjer fortskrider, men finns
kvar som en rekommendation sedan tidigare granskning. Regionstyrelsen
bör ge enheten Medicinsk teknik i uppdrag att fortsätta detta arbete samt
säkerställa en uppföljning.
Efterlevnad av socialstyrelsens riktlinjer omfattar samtliga av regionens
servicegivare av medicintekniska system/utrustningar.
Efter den tidigare granskningen 2015 har verksamhetsområde medicinsk
teknik fortsatt och intensifierat arbetet med processorientering för att uppnå
ökad följsamhet till socialstyrelsens riktlinjer. Arbetet med ledningssystem
fortgår inom hälso- och sjukvården bland annat genom att styrande
dokument nu finns i dokumenthanteringssystemet Vida. Hälso- och
sjukvårdsnämnden följer upp verksamheter inom hälso- och sjukvården
genom fördjupade dialoger vid nämndmöten. Planering för nämndens möten
2020 sker under hösten.
Regionstyrelsen bör tillse att skriftliga överenskommelser mellan enheten
Medicinsk teknik och verksamheterna inom område slutenvård som reglerar
ansvar och servicenivåer bör fastställas.
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Skriftliga överenskommelser tecknas mellan Medicinsk teknik (samt andra
servicegivare av medicinsk teknik) och område slutenvård, öppenvård och
folktandvård som reglerar ansvar och servicenivåer. Områdeschef
slutenvård ansvarar för uppföljning av att så sker.
Regionstyrelsen bör säkerställa att introduktionsutbildningar genomförs för
nya verksamhetschefer inkluderande vad deras roll och ansvar för
medicintekniska produkter innebär.
Systematisk och obligatorisk introduktionsutbildning för verksamhetschefer
med ansvar för medicintekniska utrustningar och system saknas i regionen
för närvarande. Regionstyrelsen bifaller revisorernas rekommendation att
detta implementeras som webbutbildning i kompetensverktyget.
Medicintekniska produkter som följer med patienten till en annan huvudman
kan utgöra en patientsäkerhetsrisk. Regionstyrelsen bör ge område
slutenvård i uppdrag att formulera en överenskommelse med kommunerna
som säkerställer patientsäkerheten.
Regionstyrelsen delar revisorernas rekommendation att hälso- och
sjukvården i samverkan bör upprätta överenskommelser mellan
kommunerna och regionen för att säkerställa rutiner för patientsäkerhet. Ett
nytt operativt samverkansforum etableras under hösten 2019 mellan länets
kommuner och regionen där dessa frågor föreslås hanteras.
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